
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café 
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 https://coronatest.nl/ of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam-Amstelland Vaccinatielocatie vlakbij 
 Uithoorn: Bovenkerkerweg 6-8 Amstelveen. 
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronacheckapp downloaden: https://coronacheck.nl/nl

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september zijn er veel maatregelen verdwenen. De basis-
regel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend ad-
vies om afstand te houden. Verder blijven de basisregels natuurlijk 
wel belangrijk. Naast het advies van afstand houden moet u zich nog 
steeds laten testen bij klachten en thuisblijven bij gezondheidsklach-
ten. Op het vliegveld (aankomst- en vertrekhallen etc.) en in het open-
baar vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht. De ver-
plichting geldt niet meer op perrons en stations. Meer informatie leest 
u op www.rijksoverheid.nl

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het aan-
tal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve corona-
testen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hieron-
der vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor meer 
informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan. Bekijk 
de meest actuele cijfers via https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 682.030 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 32.476 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie 
 gevac. gevac. gevac. nog niet
 door GGD door andere  (1/2) gepland
  instanties

Week 36 69%  3% 28%
Week 38 71%  11% 3% 16%

Positief geteste personen
In week 38 (20 september t/m 26 september) is het aantal positief ge-
teste mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 39% verge-
leken met de week daarvoor. Het aantal coronameldingen in de ver-
schillende gemeenten volgden afgelopen week allen dezelfde dalen-
de trend, behalve in Aalsmeer waar het lage aantal positieve meldin-
gen ongeveer gelijk bleef.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 38   Week 37

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
17 58  22 75

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners van Amsterdam-Amstelland dat zich de afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 28% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde naar 
6,4%. In alle gemeenten werd afgelopen week minder getest.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 36   Week 35 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
250 848  377 1.279

Actuele coronacijfers  
gemeente Uithoorn week 38

Nederland verder open met 
coronatoegangsbewijs

Uw gezondheid en die van anderen is belangrijk. 1,5 meter afstand 
houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plek-
ken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppo-
dia, theaters en bioscopen, heeft u wel een coronatoegangsbewijs no-
dig. Daarnaast vragen ook sommige landen om een coronabewijs. Al-
leen met dit bewijs krijgt u toegang. Een bewijs op papier is handig als 
u geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een 
computer maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. 
U logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 

Wat is het verschil tussen het coronabewijs op papier en 
in de CoronaCheck-app?
De Nederlandse QR-code in de CoronaCheck-app verandert elke 
paar minuten. Een controleur ziet dus steeds een andere QR-code. 
Daardoor kan diegene niet achterhalen waar je de QR-code nog meer 
hebt gebruikt. Op papier is dit niet mogelijk. De papieren versie biedt 
daarom minder privacy. Door regelmatig een nieuwe QR-code te prin-
ten kunt u dit voorkomen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

Haal uw eerste prik waar en wanneer het u uitkomt. Zonder afspraak 
en u kunt meteen terecht. Let op: alleen als u nog geen vaccinatieaf-
spraak hebt gemaakt. Zie voor meer info: ggd.amsterdam.nl/nieuws-
overzicht/corona-prik-afspraak of bekijk de priklocaties op de kaart: ht-
tps://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus 

De uitnodigingen voor iedereen van 12 jaar en ouder zijn verstuurd. 
Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt online een afspraak ma-
ken voor een vaccinatie via https://coronatest.nl/ of bellen naar 0800 - 
7070. Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak een prik halen. 

Vaccinatieafspraak maken

Vaccineren zonder afspraak

Op 7 september 2021 is de nieu-
we hondenkaart en het beleid 
vastgesteld. Op www.uithoorn-
denktmee.nl heeft de gemeente 
het vorige hondenbeleid getoetst 
onder de inwoners en gevraagd 
naar hun mening. Het nieuwe 
beleid bestaat uit oude en nieu-
we afspraken, mede gebaseerd 
op de inbreng uit de participatie 
en mogelijkheden die de openba-
re ruimte biedt. Vanaf nu moeten 

honden in Uithoorn en De Kwa-
kel altijd aangelijnd zijn en over-
al moet hondenpoep worden op-
geruimd. In de losloopgebieden 
geldt hierop een uitzondering. 
Ook zijn op een aantal plekken 
honden niet toegestaan zoals op 
speelvelden. 
De hondenkaart staat op www.uit-
hoorn.nl/hondenbeleid. U kunt de 
kaart inzoomen om te kijken waar 
het losloopgebied in uw wijk is.

Nieuwe hondenkaart

Gratis hulp bij 
burenruzie
Buurtbemiddeling bestaat 25 
jaar. Ook in de gemeente Uit-
hoorn is Buurtbemiddeling ac-
tief. Buurtbemiddelaars lukt 
het om in 7 van de 10 situa-
ties buren te helpen naar een 
oplossing voor hun probleem. 
Burenruzies hebben veel in-
vloed op de leefbaarheid in wij-
ken. Soms verziekt een buren-
ruzie zelfs je dagelijks leven of 
beïnvloedt het je werk. 3.500 
getrainde bemiddelaars in heel 
Nederland, waaronder in Uit-
hoorn en De Kwakel, zorgen 
dat buren samen een oplos-
sing vinden voor hun conflict. 

Contactinformatie
Buurtbemiddeling is gratis. 
Neem contact op met tele-
foonnummer 085-90 22 810. 
Mail: jeanine.dekoster@beter-
buren.nl of kijk op de website 
www.beterburen.nl.

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn en De Kwakel via www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering. Hier vindt u meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 INTERACTIEVE KAART MET 
 WEGWERKZAAM-HEDEN
In en rond Uithoorn wordt er 
op verschillende plekken hard 
gewerkt aan de weg. Alle weg-
werkzaamheden in Uithoorn en 
omgeving zijn te zien zijn via een 
interactieve kaart. Bekijk hier waar 
de werkzaamheden zijn, of straten 
zijn afgesloten, of er omleidingen 
zijn en hoelang werkzaamheden 
duren. Plan dus voordat u de weg 
opgaat uw route en voorkom on-
nodige overlast. Google maps 
kent de omleidingsroutes. Inter-
actieve kaart via www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering of rechtstreeks 
via https://melvin.ndw.nu/public

 PROJECTEN VOLGEN VIA 
 DE BOUWAPP
Wilt u op de hoogte blijven van 
werkzaamheden in het dorpscen-
trum (Verkeersplan Uithoorn) of de 

Uithoornlijn, dan kunt u de Bouw-
App downloaden. Deze vindt u in 
de App Store of Play Store van uw 
telefoon. Via https://debouw.app/
home/projects kunt u alle projec-
ten online bekijken en volgen.

 SLECHTE BESTRATING 
 AMSTELPLEIN
Aan de kant van de Laan van 
Meerwijk is de stoep bij de ingang 
van het Amstelplein niet meer 
goed. De stenen en stoeptegels 
worden normaal gesproken op 

hun plek gehouden door het zand 
wat eronder ligt. Het zand is ste-
vig doordat het vochtig is, maar in 
de zomer door langere droge peri-
odes raken de stenen en stoepte-
gels hun steun kwijt. Vooral rond-
om de bomen en de fietsenrekken 
is het slecht. De stoep wordt in de 
week van 4 oktober opgeknapt. De 
losse en opstekende stoeptegels 
zijn al hersteld. Ziet u losse of op-
stekende stoeptegels? Maak dan 
een melding via www.uithoorn.nl/
melding.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Inspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer. Inspraakperio-

de: tot vier weken na bekendmaking, uiterlijk 6 oktober 2021. Inlichtin-
gen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 

• Verkeersbesluit laadpalen. Bezwaarperiode: tot en met 20 oktober 
2021. Inlichtingen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-087547, Bisschopshof 2, het plaatsen van een beschoeiing van 

1.3 m. (ontvangen 18-09-2021);
• 2021-088094, Achterweg 46, bedrijfswoning omzetten naar een platte-

landswoning. (ontvangen 21-09-2021);
• 2021-088812, Pastoor C. Vasselaan 34, het plaatsen van een dakka-

pel. (ontvangen 22-09-2021); 
• 2021-090366, Jaagpad 32, het plaatsen van een kapschuur. (ontvan-

gen 28-09-2021);
Uithoorn
• 2021-087327, Pieter Hellendaalweg 5, het plaatsen van een carport 

(ontvangen 16-09-2021)
• 2021-087329, In het Midden 45, het renoveren en uitbreiden van de wo-

ning (ontvangen, 16-09-2021);

• 2021-089609, Arthur van Schendellaan 118, het plaatsen van een dak-
kapel. (ontvangen 24-09-2021);

• 2021-090371, Ondernemingsweg 45, het vestigen van een tattoo shop. 
(ontvangen 28-09-2021);

• 2021-090363, Brederolaan 26, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-
gen 29-09-2021);

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-077489, Anemoonlaan 1, het parkeren in de voortuin (verzonden 

30-09-2021);
• 2021-070144, Kalslagerweg 20, het bouwen van een kas en schuur 

(verzonden 22-09-2021).
Uithoorn
• 2021-055777, Gooimeer 17, het plaatsen van twee dakkapellen (ver-

zonden 20-09-2021);
• 2021-082212, Wilhelminakade 81, het slopen van een serre bij een ge-

meentelijk monument (verzonden 27-09-2021);
• 2021-075514, Wilhelminakade 81, het wijzigen en vergroten van de 

aanbouw aan de rechterzijde van het gemeentelijk monument (verzon-
den 27-09-2021).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-084704, Korte Boterdijk parkeerplaats, het plaatsen van een af-

valcontainer en opslagcontainer van 4 t/m 22 oktober 2021. (ontvangen 
31-08-2021);

• 2021-086892, Achterberglaan 6, het plaatsen van een afvalcontainer 
van 4 t/m 14 oktober 2021. (ontvangen 13-09-2021);

• 2021-090544, Rodenbachlaan 41, het plaatsen van een afvalcontainer 
van 1 november t/m 1 december 2021. (ontvangen 28-09-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-075000, Weegbree 55, evenementenvergunning Cultuurmarkt op 

2 oktober 2021 (verzonden 23-09-2021);
• 2021-082471, Amstelplein, evenementenvergunning Braderie op 9 ok-

tober en 20 november 2021 (verzonden 23-09-2021);
• 2021-076478, Zijdelwaardplein 77C, exploitatievergunning horecabe-

drijf (verzonden 23-09-2021);
• 2021-076588, Zijdelwaardplein 52A, exploitatievergunning horecabe-

drijf (verzonden 23-09-2021);
• 2021-080188, Weegbree 55, evenementenvergunning Toneelvoorstel-

lingen op 22 en 23 oktober 2021 (verzonden 24-09-2021);
• 2021-080388, Weegbree 55, ontheffi ng Alcoholwet op 22 en 23 oktober 

2021 (verzonden 24-09-2021).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2021-083885, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 27 t/m 30 

oktober 2021 (verzonden 27-09-2021).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt be-
kend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoons-
lijst van onderstaand persoon en of personen ambtshalve op te schorten 
met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn staat/staan 
ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
   datum voornemen

Schacht A.P. 19-07-1984 06-09-2021
Maszkowski D. 06-12-1996 27-09-2021
Treffers C.P.W. 11-09-1968 27-09-2021
Chmielarski M.J. 09-12-1987 27-09-2021
Vugs  D.P.  21-09-2002 27-09-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvan-
gen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documen-
ten. Wij verzoeken iedereen, die op de hoogte is van de verblijfplaats van 
bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Uithoorn. Vier weken na plaatsing van deze publi-
catie zal een defi nitief besluit worden genomen.

NIEUWE AFVALSTOFFENVERORDENING
De raad heeft op 30 september 2021 de Afvalstoffenverordening Uithoorn 
2021 vastgesteld. De huidige afvalstoffenverordening is in 2008 vastge-
steld en moest geactualiseerd worden, onder andere omdat is besloten 
om het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden te gaan inzame-
len. Het college heeft ook het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenveror-
dening Uithoorn 2021 vastgesteld. Zowel de nieuwe afvalstoffenverorde-
ning als het nieuwe uitvoeringsbesluit zijn bekendgemaakt op www.over-
heid.nl. Deze zijn met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2021 in 
werking getreden.
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Geen geld
om mee te
doen?
Wij helpen!

Wist je 
dat?

Iedereen heeft ontspanning no-
dig. Denk een aan avondje naar 
de bioscoop, meedoen aan een 
cursus of een bezoek aan het 
theater. En zo zijn er nog veel 
meer leuke activiteiten te beden-
ken. Maar niet iedereen kan dit 
betalen. Wist u dat de gemeente 
kan helpen?

Volwassenen
Volwassenen (18 jaar tot pensi-
oen) kunnen jaarlijks een bijdra-
ge aanvragen bij de gemeente 
van maximaal 154 euro. Dit be-
drag kan besteed worden voor 
het meedoen aan activiteiten. De 
regeling is bedoeld voor inwo-
ners met een laag inkomen: tot 
110% van de bijstandsnorm.

Ouderen
Voor ouderen (vanaf pensioen-
gerechtigde leeftijd) is de jaarlijk-
se bijdrage maximaal 139 euro 

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen en klik op 
‘meedoen aan activiteiten’. Of bel met het Sociaal Loket. 

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111.

per persoon. De regeling is be-
doeld voor pensioengerechtig-
den in de gemeente Uithoorn met 
een inkomen tot 110 procent van 
de bijstandsnorm.

Kinderen
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar kunnen geld van de ge-
meente krijgen om mee te doen 
aan school-, vakantie- of kinder-
activiteiten. Het geld mag ook 
worden gebruikt om (sport)kle-
ding voor die activiteiten te ko-
pen, of voor het vervoer ernaar-
toe. 
Voor een kind op de basisschool 
is het maximumbedrag 129 euro 
per jaar. Voor een kind op de mid-
delbare school is dat maximaal 
180 euro per jaar. De bijdrage 
is bedoeld voor gezinnen in Uit-
hoorn/ De Kwakel met een inko-
men tot 125 procent van de bij-
standsnorm.




